
  

 

 Mục  Vụ  

  Tháng 07– 2019 

    

Anh chị em thân mến, 

Nhiều người đang nao nức vì sắp đến kỳ nghỉ hè. 

Các chương trình đi chơi, đi thăm viếng, đi xa đi 

gần được bàn thảo tính toán trong gia đình. Gọi là 

đi nghỉ nhưng có vẻ như còn bận rộn hơn thời 

gian thường. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng, nghi ngơi không hẳn là không làm 

gì, nhưng là làm một việc khác với thường ngày. Được sống trên nước Đức này, 

chúng ta cám ơn Thiên Chúa cho chúng ta được có cơ hội hưởng kỳ hè một cách có 

ý nghĩa.    Có nghĩa là chúng ta đừng để cho kỳ hè làm cho chúng ta xa Chúa, trái lại 

cần cố gắng để lưu lại với Chúa trong suốt cả kỳ hè. Một số anh chị em đã dùng thời 

gian nghỉ ngơi trong kỳ hè để đi hành hương một nơi thánh nào đó, để cho kỳ hè 

cũng nuôi dưỡng đời sống Đức Tin của mình. Dĩ nhiên không phải tất cả mọi người 

đều đi hành hương, nhưng mỗi người chúng ta có nhiệm vụ để cho cõi lòng chúng ta 

đi hành hương vào Tình yêu Chúa. Có nghĩa là chúng ta đừng quên nhiệm vụ là 

chúng ta phải học hỏi mỗi ngày về Thiên Chúa, về Kinh Thánh hoặc về giáo lý Giáo 

Hội.  

Ngày nay với các phương tiện truyền thông con người có cơ hội tự học rất nhiều. 

Chính yếu là chúng ta có quyết định là mỗi ngày tôi phải hiểu biết Chúa nhiều hơn 

hay không. Mỗi ngày con người tiếp xúc với cả một rừng một biển các thông tin từ 

Internet. Quan trọng là chúng ta quyết đinh chọn xem cái gì. Anh chị em hãy xử 

dụng các phương tiện truyền thông đó để thăng tiến Đức Tin của mình. Gia nhập các 

doàn thể công giáo, gặp gỡ trao đổi Đức Tin cũng là phương tiện để học hỏi về Đức 

Tin, để hành hương vào sâu trong Tình Yêu Chúa.  

 

Trước khi cầu chúc anh chị em có được một kỳ nghỉ hè có ý nghĩa, tôi cũng xin cám 

ơn anh chị em trong vùng đay tham dự ngày ĐHCG của người Kitô Việt Nam trên 

nước Đức một cách tích cực. Nhiều người trong số anh chị em đã cống hiến sức lực, 

thời giờ cho việc tổ chức và sinh động Đại Hội. Anh chị em đã chứng tỏ niềm tin 

của mình: Đại Hội Công Giáo là cơ hội để chúng ta cảm thấy và sống chân lý này: 

người công giáo là MỘT trong cùng một Đức Tin.  

Xin Chúa chúc lành cho anh chị em 

Thân mến, 

cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam 

  

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG TRONG THÁNG BẢY 

 

Xin cho những người thực thi công lý, biết hành xử liêm khiết, để cho sự bất 

công trên thế giới không có tiếng nói cuối cùng nhất.   

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY 

 

02  THỨ BA. Đức Maria thăm viếng bà thánh Elisabeth 

Sôphônia 3,14-18 hoặc Rôma 12,9-16b. Luca 1,39-56.. 

03  THỨ TƯ. Thánh Thomas Tông Đồ 

Êphêsô 2,19-22. Gioan 20,24-29.. 

06  THỨ BẢY. Thánh Maria Goretti  

Sáng Thế 27,1-5.15-29. Mátthêu 9,14-17. 

07 + CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN  

Isaia 66,10-14c; Galata 6,14-18. Luca 10,1-12.17-20. 

11  Thứ năm. THÁNH BIỂN ĐỨC (BÊNÊĐICTÔ), VIỆN 

PHỤ, BỔN MẠNG CÁC NƯỚC ÂU CHÂU 

Châm Ngôn 2,1-9. Mátthêu 19,27-29 

14 + CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN  

Đệ Nhị Luật 30,10-14; Côlôsê 1,15-20. Luca 10,25-37.. 

15  THỨ HAI. Thánh Bônaventura, tiến sĩ Hội Thánh 

Xuất Hành 1,8-14.22. Mátthêu 10,34-11,1. 

16  THỨ BA. Đức Mẹ núi Carmeo   
Zacharia 2, 14-17. Mátthêu 12, 46-50. 

21 + CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.  

Sáng Thế 18,1-10a; Côlôsê 1,24-28. Luca 10,38-42. 

22  THỨ HAI. Thánh Maria Magdalêna 

Diễm Ca 3,1-4a hoặc 2 Côrintô 5,14-17. Gioan 20,1-2.11-18. 

23  THỨ BA. Thánh birgitta, hiền mẫu, sáng lập dòng, bổn 

mạng các Nước âu châu [1373]. 

Galata 2,19-20. Gioan 15,1-8. 

25  THỨ NĂM. Thánh Giacôbê tông đô 

2 Côrintô 4,7-15. Mátthêu 20,20-28. 

26  THỨ SÁU. Thánh Gioakim và Anna, song thân Đức Maria. 

Châm Ngôn 31,10- 13.19-20.30-31. Mátthêu 13,16-17... 

28 + CHÚA NHẬT XVII THƯƠNG NIÊN 

Sáng Thế 18,20-32. Côlôsê 2,12-14. Luca 11,1-13. 

29  THỨ HAI. Thánh Marta  

1 Gioan 4,7-16. Phúc Âm: Gioan 11,19-27 

31  THỨ TƯ. Thánh Ignatio Loyola  

Xuất Hành 34,29-35. Mátthêu 13,44-46. 

 



Lịch Trình Thánh Lễ và Phụng Vụ  

 

 

 

Xin  lưu ý : 

có giải tội trước giờ lễ 30 phút 

 

 

Karlsruhe 11g30 ngày 14.07.2019  

nhà thờ St. Heinrich und Kunigunde 

Moldaustraße 16, 76149 Karlsruhe-Neureut 

 

Sigmaringen 16g00  ngày Thứ Bảy 03.08.2019  nhà thờ St. Peter und 

Paul, Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Freiburg 12g00 ngày 04.08.2019 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

 

Haiger 16g00 ngày 24.08.2019  nhà thờ Maria Himmelfahrt 

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Frankfurt 14g30 ngày 25.08.2019 thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

 

Wiesbaden  11g45 ngày 01.09.2019 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

Linh mục dòng Xitô dâng thánh lễ 

Pforzheim 14g30 ngày 01.09.2019 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken 

Cha Tuyên úy dâng thánh lễ 

Frankfurt-

Niederrad 

15g30 ngày thứ Bảy 07.09.2019 

Kirche Mutter vom Guten Rat 

Bruckfeldstr. 51, 60528 Frankfurt/ Main-Niederrad 

Limburg 10g15 ngày 08.09.2019 Dom Zu Limburg 

Domplatz, 65549 Limburg an der Lahn 

Hành hương viếng nhà thờ chính tòa Limburg 

Haltingen 16g00 ngày 14.09.2019 nhà thờ St. Maria, 

 Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

CĐ tổng hợp 

tĩnh tâm 

16g00 ngày 15.09.2019 thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

Karlsruhe 14g30 ngày 15.09.2019 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut 

Mannheim 14g30 ngày 22.09.2019 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Großzimmer 15g00 ngày 29.09 nhà thờ  St. Bartholomäus 

Thánh lễ tạ ơn Kỷ Niệm Bí Tích Hôn Phối 

 

Breuberg 12g30  ngày 03.10.2019  nhà thờ St. Karl Boromäus,  

Erbacherstr.39, 64747 Breuberg- Neustad 

Freiburg 12g00 ngày 06.10.2019 nhà thờ St. Andreas,  

Sulzburgerstr. 19; 79114 Freiburg 

Sigmaringen 12g00  ngày 13.10.2019  nhà thờ St. Peter und Paul, 

Römerstr.2, 72488 Sigmaringen 

Haiger 16g00 ngày 19.10.2019  nhà thờ Maria Himmelfahrt 

Bahnhofstr. 41, 35708 Haiger 

Wiesbaden  11g45 ngày 20.10.2019 nhà thờ St. Josef, 

Josefstr. 15, 65199 Wiesbaden 

Rosbach 14g30 ngày 26.10.2019 Sankt Michael,  

Preulgasse 27, 61191 Rosbach. 

Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm 

 

Frankfurt 14g30 ngày 27.10.2019 thờ St. Anna, 

Am Hohen Weg 19, 60488 Frankfurt- Hausen 

Herxheim 11g00 ngày 01.11.19 Schönstatt-Zentrum. Marienpfalz,  

Albert-Detzel-Strasse 95, 76863 Herxheim 

Karlsruhe 14g30 ngày 15.09.2019 nhà thờ St. Judas Thaddeus 

Bärenweg 42 76149 Karlsruhe-Neureut 

Mannheim 14g30 ngày 10.11.2019 nhà thờ St. Pius,  

Böcklinstr. 51, 68163 Mannheim-Neuostheim 

Pforzheim 14g30 ngày 17.11.2019 nhà thờ St. Elisabeth 

Wurmbergerstrasse 80, 75175 Pforzheim – Bucken 

Haltingen 16g00 ngày 23.11.2019 nhà thờ St. Maria, 

Markgräflerstr.3, 79576 Weil am Rhein 

Thông Báo I 

Cha Tuyên úy vắng mặt 

Cha tuyên úy đi nghỉ hè từ ngày 24.06.2019 đến ngày 12.07.2019 

Và cùng phái đoàn đi hành hương Medjugoje từ 20.07 đến 27.07.2019 

Trong những ngày này sẽ không liên lạc được với ngài.  

 

Cộng đoàn Karlsruhe có thánh lễ tháng này sớm hơn thường lệ và tại nhà thờ 

nhà thờ St. Heinrich und Kunigunde, Moldaustraße 16, 76149 Karlsruhe-

Neureut, vì lý do sau thánh lễ cộng đoàn sẽ tổ chức buổi pick-nick nướng thịt để 

gây tình thân ái trong cộng đoàn.  

 

Mỗi cộng đoàn sẽ tự ấn định ngày bầu Ban Đại Diện để đến tháng 11 việc bầu 

cử trong vùng Trung và Tây Nam Đức được hoàn tất  Đến tháng 11 chúng ta có 

được danh sách các Ban Đại Diện cho năm phụng vụ mới.  



Thông Báo II  

 

Mối ưu tư về việc truyền đạt di sản văn hóa Việt Nam cho thế hệ con 
cháu. 

1.Kỷ niệm 20 năm sinh hoạt của trường Việt Ngữ Heidelberg 

Anh chị em điều hành trường Việt Ngữ Heidelberg sẽ tổ chức thánh lễ tạ ơn cho sự 

hiện diện và sinh hoạt của trường kéo dài cho đến nay được 20 năm. Xin chúc mừng 

anh chị em và cầu chúc những cố gắng của anh chị em sẽ tiếp tục nở hoa trong tương 

lai. Mong ước trường sẽ tiếp tục đóng góp cho thế hệ con cháu của anh chị em. 

 

2.Sinh hoạt cho thiếu nhi  tại cộng đoàn Freiburg 

Một số chị em trong cộng đoàn Freiburg đã lo liệu mọi thủ tục và phương tiện để bắt 

đầu chương trình học việt ngữ cho các em. Địa điểm học hành là   

Treffpunkt Freiburg, Schwabentorring 2, 79098 Freiburg, Raum 5   

Ngày ra mắt đầu tiên sẽ là ngày Chúa Nhật 07-07-2019, từ 10g00 đến 12g00. 

Ngoài việc đây là một cơ hội để các cháu học tiếng mẹ đẻ, còn là cơ hội để các cháu 

làm quen với nhau mong rằng sau này các cháu dễ dàng liên kết với nhau trong tình 

dân tộc.  

Xin anh chị em trong cộng đoàn Freiburg thông báo tiếp cho các bạn bè, hàng xóm, 

người quen biết chương trình này để cơ hội không bị mất. 

Ai muốn tham gia xin liên lạc với 

Pham Linh Phuong, Tel: 0157 73169837, Email: lp-pham@outlook.de 

Bui Thuy Uyen Vi, Tel: 0173 1859254, Email:uyenvi_bui@yahoo.com 

 

3.Phụng vụ cho thiếu nhi tại Wiesbaden  

Cộng đoàn Wiesbaden đã bắt đầu từ Chúa Nhật 02.06.2019 chương trình sinh hoạt 

phụng vụ cho thiếu nhi. Khi cộng đoàn tham dự thánh lễ trong nhà thờ, các em thiếu 

nhi được hướng dẫn trong một phòng bên cạnh để học hỏi riêng về giáo lý. Cũng xin 

các phụ huynh mang con cháu mình đến trong các dịp lễ cộng đoàn, để các em tham 

gia phụng vụ thiếu nhi này, nhờ đó gắn bó với cộng đoàn.  

 

4.Unser Junger Chor ca đoàn tuổi trẻ 

Các bạn trẻ đã thử gặp nhau 2 lần đầu tiên vào Chúa Nhật 19.05 và 26.05 tại 

Wiesbaden với tinh thần vui tươi cởi mở. Xin các phụ huynh tiếp tục nâng đỡ cố 

gắng của các bạn trẻ trong tương lai.   

 

Nhu cầu về Phụng Vụ của cộng đoàn. 

Xin các ban đại diện cố gắng làm việc để tìm được cho mình một vị thánh bổn 

mạng, để cộng đoàn có được đấng bảo trợ cũng như có một tấm gương để học hỏi 

noi theo. Thêm vào đó xin mỗi cộng đoàn cố gắng thành lập ban đọc sách thánh để 

việc đọc Lời Chúa được chuẩn bị chu đáo hơn, cũng như để số người tham dự vào 

việc chuẩn bị phụng vụ được nhiều hơn và tích cực hơn. Xin cám ơn anh chj em.  

Góc học hỏi:  Giáo lý  về Thánh lễ 

Linh mục  
Linh mục làm chủ tọa Thánh Lễ và đại diện Chúa Ki-tô để cử hành nghi thức tưởng 

niệm Người. Vai trò này nổi bật trong nghi thức cử hành, do vị trí đặc biệt và do 

chức vụ của linh mục (5.7). Linh mục là những người “được thánh hiến theo hình 

ảnh Chúa Ki-tô, thầy cả Thượng Phẩm vĩnh viễn, để rao giảng Tin Mừng, chăn dắt 

tín hữu và cử hành việc phụng tự Thiên Chúa với tư cách tư tế đích thực của Tân 

Ước, và loan báo lời Thiên Chúa cho mọi người.” Họ là những người đàn ông với 

tuổi đời trên 25, đã lãnh nhận chức thánh sau một thời gian đào tạo ít nhất là 6 năm 

và sẵn sàng sống độc thân vĩnh viễn (GL 250.1031,1).  

 

Linh mục là thành phần của hàng Giáo Sĩ trong phẩm trật Giáo Hội và hoạt động 

dưới quyền của các Giám Mục.  Nhiệm vụ cao quý nhất của linh mục là việc thực thi 

thánh vụ của mình trong Thánh Lễ: Khi linh mục “thay thế Chúa Ki-tô công bố mầu 

nhiệm của Chúa, kết hợp những ước nguyện của tín hữu vào hy tế của thủ lãnh họ, 

đồng thời trong hy lễ Thánh Lễ, các ngài hiện tại hóa và áp dụng hy tế duy nhất của 

Tân Ước là hy vật tinh tuyền của Chúa Ki-tô đã một lần tự dâng hiến lên Chúa Cha 

cho tới khi Chúa lại đến” (GH 28).  

Trong chức vụ chủ tọa của cộng đoàn được triệu tập, linh mục mở đầu và nói lời 

nhắn nhủ, cũng như ban phép lành và kết thúc Thánh Lễ. Đọc Tin Mừng và diễn 

giảng còn là nhiệm vụ dành riêng cho linh mục (và phó tế). Ngài cũng đọc hay hát 

Kinh Tạ Ơn - điểm cao nhất của Thánh Lễ -, và các lời nguyện nguyện nhập lễ, tiến 

lễ và hiệp lễ. Nhân danh cộng đoàn hiện diện và toàn thể dân thánh, linh mục dâng 

các lời kinh nguyện lên Thiên Chúa (9tt). 

 

 Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, mọi tín hữu bước vào “hàng tư tế 

thánh”. Từ hàng ngũ này, Thiên Chúa kêu gọi một số tín hữu và trao cho họ trách 

nhiệm hướng dẫn cộng đoàn Họ là những người được Đức Ki-tô sai đặt làm mục tử, 

cũng như chính Người được Cha sai đi như là mục tử (Ga 20,21).  

Đức Giê-su đã chọn 12 Tông Đồ để trao cho họ trách nhiệm trong Giáo Hội của 

Người. Chính Người đã chuẩn bị và đã giao phó cho họ toàn quyền việc phục vụ Lời 

Chúa (Mt 10,8.40; 18,18). Trong bữa tiệc cuối, Người đã để lại cho họ bí tích Thánh 

Thể (Lk 22,19). Còn các Tông Đồ cũng đã cầu nguyện và đặt tay trên những người 

được chọn để họ nối tiếp công việc mà Đức Ki-tô trao ban. Một vài người trong đó 

mang danh hiệu “kỳ mục” - presbytéros (CVTĐ 14,23; 20,17; Tit 1,5). Các vị trợ thủ 

thời Giáo Hội tiên khởi này là tiền nhân của thừa tác vụ linh mục ngày nay.    

Nhiệm vụ của linh mục được hiểu là một tham dự vào chức “Thượng Tế” hay “Đấng 

Trung Gian duy nhất” - là Đức Giê-su (Dt 5,5; Tim 2,5).  

 

Thánh Lễ, cuối cùng là một tác động của chính Chúa Ki-tô và của Giáo Hội. Chính 

Đức Ki-tô hiện diện qua tác vụ của hi tế: trong Lời của Người và dưới hình bánh 

rượu. Chính Người giảng, hiệp nhất và thánh hóa. 



Góc chia sẽ 

Phải chăng đó là hoa quả của Chúa Thánh Thẩn! 

Chiều thứ sáu ngày 7.6.’19 vừa đến Aschaffenburg vào đến hội trường nơi ĐHCG 

hằng năm được tổ chức, đã thấy mọi người đang hăng say công việc, bên các anh 

đang xếp bàn ghế, dựng sân khấu, âm thanh kỹ thuật. Bên các chị cắm hoa, ủi áo lẽ 

cho các cha, áo giúp lễ cho các em, cũng không quên nói đến „có thực mới vực được 

đạo“ các chị còn lo về ẩm thực để mọi người không phải đấu tranh với cái bao tử 

rỗng không của mình… Hai bên thật là „mười phân vẹn mười“. 

Như chúng ta đã nghe, chủ đề của ĐH là „hãy lắng nghe“, cha giảng thuyết đã phân 

tích cũng như chỉ cách phải lắng nghe thế nào, ai nghe ai…thật chí lý. Thiết nghĩ 

rắng, ở đây sẽ không đi xâu vào chủ đề, vì những người đi ĐH đã được nghe rồi, còn 

những ai chưa đi thì năm sau nên đi, nếu không chúng ta đã bỏ qua một cơ hội quý 

báu đấy mọi người nhé! 

Chiều thứ bảy mừng vọng lễ CTTHX ca đoàn TNCG, ca đoàn giới trẻ đến từ thủ đô 

Berlin đã đưa mọi người vào thánh lễ khai mạc với bầu khí linh động qua những bài 

ca bằng tiếng Anh, Đức và tiếng Việt, các bạn hát với hết tâm tình, đầy nhiệt huyết 

làm người nghe cảm nhận được CTT đang ngự giữa chúng ta. Điều đáng ngạc nhiên 

và hâm mộ hơn nữa trong các thánh lễ với sự có mặt của „một đội quân“ giúp lễ thật 

hoành tráng  20 em thanh thiếu niên cũng đến từ Berlin làm tăng thêm phần long 

trọng trong và trang nghiêm. (ai là người „đạo diễn“ điều hợp được các em về đây? 

Thật CẢM PHỤC và Đa TẠ.) 

Mọi sự việc diễn tiến đầy lửa mến của Thánh Thần.  

Tối Chúa nhật còn được gọi là ĐHCG by Night, một lần nữa với tác động của Thần 

khí đã làm mọi người ý thức và hãnh diện mình là người việt nam. Đêm văn nghệ 

„cây nhà lá vườn“ muôn màu muôn sắc, màn nào cũng đáng ca ngợi, nhưng sâu sắc 

nhất là hoạt cảnh „Những người con của Mẹ“ diễn lại cuộc di cư 1954 từ Bắc vào 

nam với cảnh gia đình ly tan, chết chóc của biết bao triệu triệu người dân Việt và 

năm 1975 lại một lần nữa mọi người lại phải bỏ nước, ra đi tìm tự do mà không biết 

mình đi về đâu? Màn hoạt cảnh được diễn ra thật điêu luyện của hơn 60 diễn viên 

làm cho những người đang hiện diện không cầm được nước mắt. Nơi đây xin đại 

diện các TDV nói lên lời TRI ÂN đến người Đạo diễn và nhóm diễn viên thuộc cộng 

đoàn cha Dominik Trần Mạnh Nam. 

Sáng thứ hai trước khi thánh lễ bế mạc là cuộc rước kiệu kính Đức Mẹ La vang để tạ 

ơn Mẹ đã đặt tay trên mọi người qua muôn vàn hồng ân Mẹ đã ban trong những 

ngày qua. Thời tiết thì không quá nóng, lại có gió hiu hiu nhưng không quá 

lạnh,tuyệt vời  quá Mẹ La vang ơi, xin Mẹ tiếp tục đồng hành dân Việt chúng con 

nơi đất khách quê người. 

Giấy bút có hạn, không thể nào kể từng chi tiết trong những ngày hồng ân vừa qua, 

giờ đây xin thay lời cho tất cả TDV được nói lên lời Tri ân đến tất cả mọi người, 

trong đó có cả không ít số người tôn giáo bạn đã không ngại đường xa, hy sinh thời 

gian, đóng góp tinh thần lẫn vật chất để có được những ngày gặp gỡ thân thương kỳ 

diệu đầy tình Chúa và thật ấm áp tình người. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa yêu mến để chúng con 

ý thức được tinh thần trách nhiệm „mình vì mọi người“, phục vụ Chúa qua tha nhân 

một cách vô vị lợi và qua công việc chung chúng con biết đoàn kết và yêu thương 

nhau hơn. Xin cho chúng con hiểu được ý nghĩa của ĐHCG: „là một cơ hội để mọi 

người tín hữu Việt Nam tại Đức có cảm giác và thật sự là như thế: người công giáo 

Việt Nam là một, chúng ta có sự hiệp nhất.“ Xin hẹn gặp lại mọi người ở ĐHCG kỳ 

thứ 34 năm sau.  

(Một TDV M. KC) 

 

Góc suy tư 

TRÒ CHUYỆN VỚI CHÚA 

Một ngày kia, tôi mơ gặp thấy Chúa và nói: 

- Tiếc quá Chúa ơi ! Con chưa chia sẻ về tình yêu của Ngài cho mọi người nhiều 

được, giá mà con có cơ hội. 

- Ta luôn cho con những cơ hội - Chúa trả lời 

- Con đâu biết, sao Ngài không cho con hay. 

- Ta bày tỏ cho con cách rõ ràng, nhưng con đã không lựa chọn. 

- Ta cho con cơ hội đi chăm sóc, chia sẻ, nhưng con cảm thấy mệt. 

- Thưa Chúa, con có ít thời gian quá - tôi trả lời 

- 24h là đủ cho con, con à ! 

- Ta cho con thời gian để kinh nghiệm được sự bày tỏ của ta dành cho con, nhưng 

con chỉ xem phim và con thích nghe nhạc hơn là giành thời gian cho Ta. 

 

- Ta cho con cơ hội nói chuyện với Ta, nhưng Ta đợi chẳng thấy con đâu, rồi Ta tự 

nhủ sáng mai chắc con sẽ muốn gặp Ta. Nhưng sáng con thức dậy và chẳng thể chào 

Ta được một câu nào. 

- Khi thức dậy Ta ban cho con một ngày mới đầy cơ hội và nhiều điều tốt lành con 

quên cảm ơn Ta, Ta không trách, nhưng điều đầu tiên con nhớ đến và làm đó là ngồi 

trước cái máy tính hàng giờ. 

- Con đã lấp thời gian Ta ban cho bằng quá nhiều việc vô ích . 

- Hôm qua Ta cho con gặp một 

người, Ta muốn con chia sẻ về 

Ta nhưng con sợ hãi, im bặt, con 

chờ cơ hội cho đến khi người ấy 

đứng dậy và đi khỏi. 

Các bạn ơi hãy nắm bắt cơ hội 

nhé, đừng để đến một lúc nào đó 

ngoảnh đầu lại bạn cảm thấy hối 

tiếc, chúng ta còn trẻ, còn tràn 

đầy sức lực và nhiệt huyết, bây 

giờ không là quá muộn để chúng ta nói rằng: "Nhấn nút khởi động lại". 


